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1. Załączniki formalno-prawne

1.1 Uprawnienia i izby projektantów:

 Julian Żmijewski  nr. uprawnień MA/081/18 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
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2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- wytyczne inwestora

- raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie od 13 września do 29 października 2019 r.

- założenia projektowe budżetu obywatelskiego “Kolejne zielone skwery Pragi” i “Praskie zielone skwery” 

- badania geotechniczne przeprowadzone w listopadzie 2019r

- badania gruntu przeprowadzone we wrześniu 2019 w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Warszawie 

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa Skweru przy ul. Kępnej w Warszawie,

w ramach zamierzenia budowlanego planuje się:

- wymianę gruntu na terenie pomiędzy istniejącym budynkiem wielorodzinnym a wałem

- prace ziemne związane z ukształtowaniem nasypów 

- demontaż fragmentów  istniejącej nawierzchni  z płyt chodnikowych, obrzeży chodnikowych wraz z 

makroniwelacja terenu związaną z remontem nawierzchni

- demontaż fragmentów istniejących nawierzchni gruntowych wraz z obrzeżami

- wykonanie nowych nawierzchni mineralnych oraz utwardzonych - betonowych z płyt 50x50

- wykonanie nawierzchni piaskowych, drewnianych oraz ze sztucznej trawy

- montaż nowych elementów wyposażenia takich jak: ławki, kosze na odpadki, słupki, tablica informacyjna, 

stojaki na rowery, urządzenia zabawowe, 

- montaż oświetlenia - latarnie solarne

- wykonanie nawierzchni na skarpie  oraz schodów z barierkami (2szt)

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej

- wykonanie trawników z siewu

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren  objęty  opracowaniem  stanowi  niewielki  skwer w  rejonie  ulic  Kępnej,  Jagiellońskiej   oraz  Jana

Zamoyskiego w Warszawie w Dzielnicy Praga Północ.  Skwer zlokalizowany  jest  pomiędzy  średnio  wysoką zabudową
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mieszkaniową, która jednocześnie wyznacza jego granice od strony północnej, ul. Kępną od wschodu, skrzyżowaniem

ul. Jagiellońskiej z ul. J. Zamoyskiego od południa oraz nasypem na tyłach Portu Praskiego od zachodu. 

Obecnie przestrzeń skweru jest częściowo zagospodarowana zielenią, elementami małej architektury oraz nielicznymi

ciągami komunikacyjnymi.  Występująca na skwerze zieleń niska (głównie krzewy z gatunku  Rosa rugosa) i  wysoka

(młode nasadzenia drzew z gatunku  wiśnia, młode nasadzenia  dębu, klonu, lipy i jesionów)  oraz okazałe  krzewy w

formie  drzewiastej  z  gatunku  Sambucus  nigra  rosnące  w  rejonie  nasypu)  są  

w dobrym lub średnim stanie zdrowotnym, zieleń rosnąca na nasypie, zarówno w części nie wygrodzonej jak również

na terenie ogrodów działkowych, to w większości starodrzew, drzewa owocowe, krzewy i pnącza, w przeważającej

części w średniej lub złej kondycji zdrowotnej. Znajdująca się na terenie skweru murawa jest w  bardzo złym stanie,

częściowo  wysuszona  a  miejscami  w  zaniku.  Istniejące  na  terenie  nawierzchnie  utwardzone (płyty  betonowe

chodnikowe na koronie nasypu, ekokrata pod urządzeniami siłowni i nawierzchnia żwirowa w strefie ‘Pragórki’)  oraz

częściowo  utwardzone (nawierzchnia gruntowa z miałem ceglanym ) są w stanie technicznym średnim. Na terenie

obiektu  znajdują  się  również  urządzenia  siłowni  plenerowej  w  dobrym  stanie  technicznym  oraz  zbudowany  z

naturalnych materiałów (drewno naturalne oraz  wiklina)  niewielki  ogród zabaw tzw.  ‘Pragórka’,  który powstał   z

inicjatywy Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, lokalnej społeczności, animatorów oraz artystów i stanowi przyjazny dla

Użytkowników, ciekawy i wpisujący się w otoczenie element rekreacyjny. Teren opracowania jest ze względu na swoje

usytuowanie względem stron świata oraz sąsiedztwo mocno nasłoneczniony, co stanowi wyraźne ograniczenie w jego

użytkowaniu w okresie letnim podczas upałów. Obiekt nie jest oświetlony. Podsumowując przestrzeń skweru stanowi

potencjalny ciekawy lokalny teren zieleni wymaga jednak częściowej wymiany nawierzchni oraz wyposażenia wraz ze

znaczącym poszerzeniem oferty rekreacyjnej .
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4.1. Projektowane rozbiórki

W ramach zamierzenia budowlanego planuje się:

PRACE ROZBIÓRKOWE - z wywozem urobku 
OZN zakres prac obmiar m2 uwagi

1

rozbiórka istniejącej

nawierzchni gruntowej wraz z

obrzeżami 6cm 

81
obrzeża demontowane należy wykorzystać do

nowego przebiegu ścieżek

2

rozbiórka istniejącej

nawierzchni z płyt

betonowych 50x50 wraz z

obrzeżami 8cm

72
*część płyt do wykorzystania do naprawy

chodnika istniejącego. Ok. 10%. 

3

usunięcie warstw

nawierzchni gruntowej z

adaptacją obrzeży

193

usunięcie wraz z podbudową nawierzchni

gruntowej - przygotowanie do nałożenia nowych

warstw

4.2 Inwentaryzacja dendrologiczna i wskazania do gospodarki drzewostanem 

Na potrzeby opracowania stworzono uproszczoną inwentaryzację zieleni. Pomiary przeprowadzono w październiku 

2019r. 

nr.

Inw

Nazwa

łacińska
Nazwa polska

wys.

[m]

śr.

Korony

obwód

[cm]/pow

.

Krzewów

[m2]

opis 

wskazania do

gospodarki

drzewostanem

1 Acer negundo
klon

jesionolistny
8 12

3x ok.

45cm, 30,

ok. 65

okaz z pochyleniem niewielkim

pnia, przerośnięcie przez

ogrodzenia, utrudnione pomiary

do adaptacji - korekta

dolnych pędów

2 Acer negundo
klon

jesionolistny
5 6

Ok. 5x35-

40cm 

forma młodego wielopniowego

podrostu – okaz wrośnięty w

ogrodzenie

do adaptacji

3 Quercus robur dąb szypułkowy 4 1,8 22

stan średni, widoczne młode

pędy na pniu świadczące o słabej

kondycji drzewa i czynnikach

stresowych

do adaptacji

4

Prunus

serrulata

Kanzan

wiśnia

piłkowana
4 1,5

12 szt.*

 17-20

2 rzędowe młode

nasadzenia,stan średnio

widoczne skutki suszy 

do adaptacji

5
Populus

canadensis

topola

kanadyjska
15 9 68/164/177

stan średni, widoczny znaczny

posusz w koronie - konieczne

cięcia pielęgnacyjne 

do adaptacji - zalecane

zabiegi pielęgnacyjne

w koronie
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nr.

Inw

Nazwa

łacińska
Nazwa polska

wys.

[m]

śr.

Korony

obwód

[cm]/pow

.

Krzewów

[m2]

opis 

wskazania do

gospodarki

drzewostanem

6
Fraxinus

exelcior
jesion wyniosły 5 1,3 18 stan dobry, młody okaz

do adaptacji - korekta

dolnych pędów

7
Tilia europaea

'Euchlora'

lipa

holenderska

Euchlora

4,5 1,5 30 stan dobry młody okaz do adaptacji

8

Acer

platanoides

'Royal Red' 

klon pospolity

Royal Red
4,5   2 20 stan dobry młody okaz do adaptacji

9
Sambucus

nigra
 bez czarny 3-5m Ok. 3-5m

Ok.7-10m2

łączna pow.

9 krzewów

ok. 80m2

luźne formy pojedynczych

okazów bzów czarnych - stan

dobry 

do adaptacji

10
Acer

platanoides
klony pospolite 0,5  brak 2-4cm 

nasadzenia w formie siewek, zła

kondycja zdrowotna *okazy żywe

do przesadzenia poza teren

skweru

do usunięcia

11 Ribies alpinum porzeczka 0,5 0,4 ok. 50szt.
młode nasadzenia, stan średni

ok. 20m2

do przesadzenia na

terenie skweru

12
Ligustrum

vulgare

ligustr

pospolity
0,4 0,4 ok. 20 szt. młode nasadzenia, stan średni 

do przesadzenia na

terenie skweru

13 Rosa rugosa 
róża

pomarszczona
1,2 2 54m2

nasadzenia krzewów 2 odmiany,

róż i biel. 2 rzędowo
do adaptacji

14 Rosa rugosa 
róża

pomarszczona
1 1,2 15m2

nasadzenia krzewów 2 odmiany,

róż i biel dwurzędowe
do adaptacji
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4.3 Roboty ziemne

● skarpa - przygotowanie pod wykonanie schodów 

● górka saneczkowa - miejscowe złagodzenie stoku

● wymiana ziemi istniejącej na gł. 15 i 35cm

● wykonanie pochylni  w postaci chodnika na zboczu wału

PRACE ZIEMNE 

OZN zakres prac
obmiar

m2/m3
uwagi

1
wymiana warstwy

wierzchniej glebowej 35cm 
970m2

usunięcie z utylizacją warstw glebowych niezdatnych do

wprowadzania nasadzeń. Nawiezienie substratu glebowego o

odpowiednim składzie, ph obojętnym wg. opisu. Usunięcie

elementów betonowych, gruzu w celu zapewnienia

przepuszczalności i dobrej struktury glebowej  - strefa

planowanych nasadzeń krzewów i bylin.

W każdej z wykonywanych przestrzeni przeprowadzić próbę

wodną. W przypadku stwierdzenia zastoisk wykonać doły

chłonne lub wymieszać niższe warstwy gruntu z piachem aż do

uzyskania pełnej przepuszczalności warstw

2
wymiana warstwy

wierzchniej glebowej 15cm 
1525m2

usunięcie z utylizacją warstw glebowych niezdatnych do

wprowadzania nasadzeń. Nawiezienie substratu glebowego o

odpowiednim składzie, ph obojętnym wg. opisu. Usunięcie

elementów betonowych, gruzu w celu zapewnienia

przepuszczalności i dobrej struktury glebowej  - powierzchnia

zakładanych trawników

W każdej z wykonywanych przestrzeni przeprowadzić próbę

wodną. W przypadku stwierdzenia zastoisk wykonać doły

chłonne lub wymieszać niższe warstwy gruntu z piachem aż do

uzyskania pełnej przepuszczalności warstw
2 wykonanie nasypu dla

wejścia terenowego w

postaci pochylni,

przygotowanie podłoża pod

wykonanie schodów oraz

wykonanie  pagórka

saneczkowego

250 m3 Pochylnia wykonana na nowym nasypie ziemnym 
umożliwiającym łagodne wejście na istniejący wał.
Różnica terenu 1,4 m. Na projektowanym nasypie pochylni 
układane płyty betonowe 50x50x7 cm, faktura gładka, kolor 
jasny szary, naturalny, układanie w "mijankę".
Spadek pochylni nie przekraczający 5%.z minimalnym 1-
2%spadkiem w celu odprowadzenia wody z nawierzchni pieszej. 
Po wykonaniu pochylni, wykonać łagodną górkę saneczkową.  
Przygotowanie podłoża:
W miejscu styku i nowo- projektowanej pochylni wymienić 
warstwy istniejące na pospółkę kopalną. Nasyp z pospółki 
zagęszczać mechanicznie ok.20-25cm do ls=0,98.
Wzmocnienia skarpy w postaci ław schodkowych 
oraz geowłókniny(górka saneczkowa) i geotkaniny 
(pochylnia) powiązać z istniejącymi masami ziemnymi w sposób 
trwały i stabilny. Pod warstwami humusu skarpy (ok.3cm) 
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przewidzieć matę przeciwerozyjną. Na odpowiednio 
przygotowanym podkładzie układać płyty betonowe "na 
mijankę" wg rysunku rzutu, ze spadkiem umożliwiającym odpływ
wody opadowej.

Przygotowanie podłoża pod schody z prefabrykatów:

 Grunt rodzimy należy zagęścić mechanicznie,

 Na przygotowany grunt rozłożyć geowłókninę. 

 Podbudowę grubości 30 cm przygotować z pospółki 

kopalnej i zagęścić mechanicznie do Is=0,97

 Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, R28=14Mpa

 Na przygotowanym podkładzie układać stopnie 

rozpoczynając od najniższego.

5. Informacja o Miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu   jest  zgodne  z  zapisami  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy pod względem sposobu zagospodarowania terenu oraz założonej

w nim minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Stanowi teren oznaczony jednostką C.30 - teren wielofunkcyjny.

6. Informacja o dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych

Teren  objęty  opracowaniem  będzie   w  pełni  dostępny  dla  osób  z  niepełnosprawnościami.  W  projekcie

przewiduje się udogodnienia w postaci obniżonych krawężników w miejscach przejść dla pieszych oraz wprowadzenie

chodnika umożliwiającego wejście na nasyp. 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu wytworzenie wartościowego terenu zieleni o zasięgu

lokalnym,  przyjaznego dla  użytkowników  w  różnej  grupie  wiekowej,  umożliwiającego  realizację  zróżnicowanych

aktywności  dzięki  ciekawej  ofercie  rekreacyjnej. Projekt  zakłada  dostosowanie  obecnego  zagospodarowania  do

aktualnych potrzeb jego użytkowników. Preferencje dotyczące projektowanego zagospodarowania zostały określone

na podstawie postulatów użytkowników skweru wyrażonych w trakcie przeprowadzonych konsultacji  społecznych,

które  odbywały  się  od  września  do  30  października  2019r...  Główne  działania  projektowe  dotyczą  poprawy

funkcjonowania skweru w obrębie istniejącego układu przestrzennego, ale również poszerzenie repertuaru aktywności

poprzez  rozbudowę  układu  komunikacyjnego  oraz  doinwestowanie  wyposażenia.   Projekt  przewiduje  przede

wszystkim  wymianę  istniejącej  nawierzchni,  montaż  nowych  obiektów  małej  architektury,  wykonanie  nowych

nasadzeń drzew i krzewów, będących uzupełnieniem istniejącej, ale przede wszystkim budujących nową kompozycję

roślinną. Projekt obejmie przebudowę układu ścieżek, stworzenie komunikacji z teren na nasypie przez wprowadzenie
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schodów i wejść po skarpie.  W ramach inwestycji przewiduje  zachowanie zabawowego tzw. ‘Pragórki’. Na skwerze

planuje się budowę niewielkiego, ale zróżnicowanego funkcjonalnie i  przeznaczonego dla różnych grup wiekowych

placu  zabaw dla  dzieci  o  charakterze  naturalnym.  Projektowany teren  zabawowy  zostanie  wygrodzony  lekkim  w

formie ogrodzeniem, jednak jego niewielka skala oraz odpowiednia aranżacja zieleni wokół sprawi, że przestrzeń ta

będzie  harmonijnie  wkomponowana  w  układ  przestrzenny  skweru,  a  jednocześnie  zapewni  bezpieczeństwo

najmłodszym użytkownikom obiektu. Projektowane nasadzenia z drzew w formie alejowej oraz soliterowej zapewnią z

czasem  pożądane  zacienienie  tworząc  przyjemną  przestrzeń  wypoczynkową  w  okresie  wzmożonych  upałów.

Wprowadzenie  nowych  elementów wyposażenia  takich  jak  ławki,  kosze  na odpady czy stojaki  rowerowe,  wraz  z

rozbudową układu komunikacyjnego w tym budową rampy oraz schodów, umożliwiających wejście na nasyp oraz

realizacja  oświetlenia  pozwoli  na  częstsze  i  bardziej  urozmaicone  korzystanie  z  obiektu,  także  w  godzinach

wieczornych oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Dzięki projektowanym nowemu zagospodarowaniu i jego nowej

kompozycji  przestrzennej istniejący skwer docelowo  stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców.  

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

Powierzchnia obszaru zagospodarowania 6 715  m2
Powierzchnia biologicznie czynna: trawniki, byliny, krzewy 5044,2 m2

Nawierzchnie utwardzone 1670,8  m2

Nawierzchnie utwardzone:

● nawierzchnia piaskowa : 340 m2 w tym 15m2 – pow. piaskownicy 

● chodniki z płyt betonowych 514,5 m2

● dek drewniany na placu zabaw 13,6 m2

● ekokrata siłowni 101,6 m2

● nawierzchnia żwirowa “Pragórki” 75,3 m2

● schody betonowe 11,6 m2

● nawierzchnia mineralna 614,2 m2

7.1 Projektowane nawierzchnie

Projekt zakłada wymianę istniejących nawierzchni oraz realizację nowych. 

● nawierzchnię mineralną,

● nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x7 cm 
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● nawierzchnię piaskową,

● nawierzchnię ze sztucznej trawy

● nawierzchnię z płyt kamiennych i drewnianych

 7.1.1 Uwagi ogólne

● Zachować szczególną ostrożność podczas korytowania tras pod drogi w obrębie istniejących drzew. Prace

wykonywać ręcznie pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym. Stosować zasady ogólne ochrony drzew

opisane w opracowaniu.

● W obrębie  koron  istniejących  drzew należy  maksymalnie  ograniczyć  poruszanie  się  pojazdów,  nie  wolno

parkować,  składować  materiałów  budowlanych,  zwłaszcza  kruszyw,  betonu,  cegieł  oraz  płynnych

chemikaliów.  Inne  materiały  wolno  składować  tylko  na  paletach,  a  czas  ich  składowanie  ograniczyć  do

minimum. 

● Ze względu na występujące uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w ich pobliżu należy prowadzić ręcznie

lub sprzętem lekkim, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy

powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku napotkania sieci nie wykazanych

na mapie do celów projektowych, natychmiast przerwać pracę i powiadomić Zamawiającego oraz kierownika

budowy.

● Zachować  zasadę,  iż  styk  dwóch  przyległych  części  nasypów  czy  podbudów  zbudowanych  

z różnorodnych gruntów należy wykonać ze stopniami. 

● Podłoże  pod  konstrukcję  nawierzchni  ścieżek  należy  doprowadzić  do  wskaźnika  zagęszczenia  Is  =  1.0,

wtórnego modułu odkształcenia E2 = 100 MPa oraz nośności jak dla gruntów G1 poprzez zagęszczenie lub

wymianę nienośnych wierzchnich warstw gruntu. Występujące w podłożu nienośne warstwy humusu, namułu

i gruzu należy wymienić na grunty budowlane. 

● Dla nawierzchni  mineralnej  zastosować  należy profilowanie nawierzchni,  dostosowując jej  konstrukcje  do

ukształtowania terenu w ten sposób, by zapewnić najkorzystniejsze dla terenu powierzchniowe odwadnianie

ciągów. Niedopuszczalne jest występowanie zastoisk wody w okresie opadów. Spadki należy kształtować tak,

aby umożliwić spływ powierzchniowy (ok. 1, 5 - 2 % w kierunku zieleni). 

● Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  zamawiającemu  zaświadczeń  dotyczących  rozwiązań

materiałowych ze szczegółowymi ich atestami, normami oraz referencjami wykonawczymi. 

7.1.2  Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x7  N_pb

Obrzeża:

·         Ob._1_ obrzeże chodnikowe 8x30x100cm układane na liniowym fundamencie beton C20/C25

WYSTĘPOWANIE:
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Chodnik bliżej ul. Jagiellońskiej, zejście na skarpie

7cm płyta betonowa 50x50 szara na bazie grysu bazaltowego
4 cm warstwa wyrównująca piaskowo cementowa 1/8

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie

5cm warstwa odsączająca – piasek

 grunt rodzimy profilowany i stabilizowany

UWAGI

● Płyty 50x50x7cm, szare, jasne na bazie grysu bazaltowego

● Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i

poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według próby Proctora.

● Płyty przy krawężnikach/obrzeżach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się min 2

cm powyżej górnej krawędzi krawężnika/obrzeża.

●  Płyty należy układać na mijankę – kontynuując układ płyt istniejących do renowacji N_pb_nap.

●  Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8cm. Spoiny po oczyszczeniu powinny być wypełnione podsypką

cementowo-piaskową.  Po  wykonaniu  wykańczania  spoin  należy  je  oczyścić,  a  następnie  pokryć  warstwą

piasku od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymać w stanie wilgotnym w ciągu 10, dni.

●  W strefie układu korzeniowego drzewa nr. 6 – prace rozbiórkowe wykonać ręcznie, w przypadku wystąpienia

korzeni w strefie wierzchniej należy na całej długości chodnika zweryfikować niwelację tak aby nie dopuścić

do  usuwania  korzeni.  W  miejscu  przebiegu  układu  korzeniowego  zastosować  rozwiązania  alternatywne

(obniżone obrzeża, przerwanie ławy betonowej itd.)

Obrzezywanie Ob1_ obrzeże chodnikowe 8x30x100cm układane na liniowym fundamencie z oporem  beton C20-C25

●  Projektuje  się  obrzeża  betonowe o  wymiarach  8x30cm.  Obrzeża  należy  posadowić  na ławie  z  chudego

betonu  C15/20  z  oporem,  wysokości  min.  15cm.  Obrzeża  należy  obniżyć  o  min.2  cm  w  stosunku

projektowanego  obrysu  chodników,  w  celu  zapewnienia  prawidłowego  spływu  wody  z  przestrzeni

utwardzonych na tereny zieleni

7.1.3  Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50  N_pb_nap do oczyszczenia i napraw

Zakres prac: 

●  Wymiana około 10% pękniętych płyt
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● Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z części roślinnych

● Wyniesienie i wyrównanie ok. 5-10% obrzeży zapadniętych

● Do uzupełnień należy użyć płyt rozbiórkowych 

 7.1.4 Nawierzchnie mineralne stabilizowane 

Obrzeża:

·         Ob._2_ Obrzeże betonowe 6x20x100cm układane na liniowym fundamencie z oporem  beton C20-C25  -

strefa ścieżek parkowych

·         Ob._3_ Obrzeże drewniane – listwa modrzewiowa 14x3,5 cm  kotwiona punktowo na liniowym 

fundamencie C12/15 (lub obrzeżu 6x20x100). Deska frezowana na brzegach promieniem 3mm  – strefa 

placu zabaw

·         Ob._4_bale rubinowe (połówki)  kotwione punktowo kotwami drewnianymi na fundamencie 

punktowym   i osadzane na ławie betonowej C20/C25- strefa placu zabaw. 

WYSTĘPOWANIE:

N_min_1 .  istniejące ścieżki parkowe – wymiana części nawierzchniowej bez usuwania obrzeży

N_min_2   nowe ścieżki parkowe na skwerze, teren placu zabaw i łączniki między schodami a nawierzchnią z płyt 

betonowych

WARSTWY PODBUDOWY: 

3cm Warstwa ścieralna mineralna 0/8mm – kolor popielaty

5cm Warstwa dynamiczna 0/16mm stab. mech

12cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

10cm Warstwa odsączająca - piasek

Grunt rodzimy profilowany i stabilizowany

UWAGI:

● Należy zastosować nawierzchnię mineralną, wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną, przeznaczoną do 

stosowania zgodnie z zaleceniami producenta.
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● Wymagane jest stosowanie nawierzchni wyprodukowanej ze składników takich jak czysty materiał budowlany

z  wysokogatunkowych  surowców,  tj.:  kamień  naturalny,  łupki  wysokogórskie  oraz  ekologiczne  lepiszcze

wiążące.

● Posadzka mineralna nie może się kruszyć i pylić,  musi być odporna na działanie zewnętrznych warunków

atmosferycznych,  posiadać  wysoką  odporność  na  ciężar,  ścieranie  i  być  niebrudząca  i  nadająca  się  na

powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. Wymagana grubość ziarna od 0 do 8mm oraz waga 2

tony/m3.

● Kolorystyka szaro/popielata – próbka do przedstawienia projektantowi i zamawiającemu 

7.1.5 Nawierzchnia piaskowa  N_pias i N_pias 2 – piasek w piaskownicy

WYSTĘPOWANIE: Strefa placu zabaw

Obrzeża:

 Ob._3_ Obrzeże drewniane – listwa modrzewiowa 14x3,5 cm  kotwiona punktowo na liniowym fundamencie 

C12/15 (lub obrzeżu 6x20x100). Deska frezowana na brzegach promieniem 3mm  – strefa placu zabaw

 Ob._4_bale rubinowe (połówki), głaz kotwione punktowo kotwami drewnianymi na fundamencie 

punktowym  i osadzane na ławie betonowej C20/C25- strefa placu zabaw. Wys. ponad poziom 25 i 30-

35cm 

W obrzeże Ob_ wchodzą także pieńki drewniane h 100-120 cm - +25/35cm ponad poziom nawierzchni, 

robiniowe śr. 30-35cm, frezowane na brzegach, impregnowane powierzchniowo i montowane na 

fundamencie C20/C25 

Miejsce występowania – plac zabaw – otoczenie pola piaskowego z zabawką U1 i strefą zabawy piaskowej

·       Ob._5 obrzeże 6x20x100 kładzione na liniowej ławie betonowej C20/C25 

Miejsce występowania: styk nawierzchni piaskowej z roślinami

WARSTWY PODBUDOWY: 

45/50cm
Piasek wymywany, wolny od cząsteczek gliny i mułu,

0,2mm - 2mm - zgodny z PN - EN 1177

0,5cm Mata przeciw przerostowa / geowłóknina separacyjno filtracyjna  min 250 

 Grunt rodzimy
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UWAGI:

● Nawierzchnia  piaskowa powinna być wolna od części  ilastych,  oraz posiadać odpowiednie badania stanu

higienicznego w przypadku piaskownic.

● W wydzielonej strefie piaskownicy otoczonej balami robiniowymi – piasek należy wymieniać 2 razy do roku.

(15m2)

● Kryto piaskownicy  wyprofilowane ze spadkiem w kierunku dołu chłonnego  (1x1m) i wyłożone matą przeciw

przerostową ogrodniczą. Dół chłonny wypełniony żwirem grubym nie sortowanym.

● Poziom piasku  obniżony w stosunku do poziomu otaczających nawierzchni o   5-8cm (strefa huśtawek i dzieci

dużych.  W  strefie  otoczonej  wyniesionymi  balami  robiniowymi  piasek  ok+20cm  względem  otaczających

nawierzchni. 

● Należy dopilnować, aby wykonana nawierzchnia piaskowa była zgodna z normą PN-EN 1177 - Nawierzchnie

placów zabaw amortyzujące upadki.

● Norma EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym

uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku.

7.1.6 Nawierzchnia deku drewnianego N_dek

Występowanie:  nawierzchnia w strefie placu zabaw

WARSTWY PODBUDOWY 

32mm Deska modrzew syberyjski ryflowana – frezowana na brzegach 3mm 

10cm Lagar iglasty 10x10cm
 Obejma stalowa

10cm Fundament betonowy 25x25 min 80cm/h 
5 Warstwa wyrównująca pod fundament – piasek 5cm

 Grunt rodzimy

UWAGI:

● Nawierzchnia drewniana – deska modrzew syberyjski  ryflowany 140x38mm.  Deski mocowane do legarów

drewnianych nierdzewnymi elementami montażowymi  minimum dwupunktowo. Legary 10x10cm iglaste,

montowane do obejm stalowych. Obejmy montowane kołkiem rozporowym do fundamentów betonowych

(brzegowe  punktowe  z  płytszą  ławą  ciągłą  (tworzącą  opór  dla  materiałów  sypkich  pola  piaskowego).

Głębokość fundamentów ok 100-80cm,  lane na powierzchnię wypoziomowaną i zdrenowaną np. piasek.  

Nie  przekraczać  1,2m  rozpiętości  podparcia  legatu,  oraz  80cm  podparcia  deski.  Należy  wykonać  deskę

brzegową w styku z polem piaskowym.
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●  Przestrzeń pod tarasem wysypać 15cm żwiru i wyłożyć matą przeciw przerostową lub geowłókniną.

●   Zachować spadek poprzeczny tarasów. Zmiany kierunków ułożenia desek wykonywać po przekątnych.

●  Podbudowa  z legarów drzew iglastych 10x10cm.  Deska 14x38cm ryflowana ,mocowanie wkręty nierdzewne 

do drewna. 1 część deku wys. +20cm względem naw. Mineralnej, 2 część deku +40cm – forma wyniesionego 

siedziska z bocznym deskowaniem

● Zabezpieczenie desek wg. uzgodnionego z projektantem, inwestorem i wykonawcą sposobem zabezpieczenia 

wszystkich elementów drewnianych w terenie (urządzenia, ławki, tarasy).

● Zabezpieczenie desek wg. uzgodnionego z projektantem, inwestorem i wykonawcą sposobem zabezpieczenia

wszystkich elementów drewnianych w terenie (urządzenia, ławki, tarasy).

7.1.7 Nawierzchnia ze sztucznej trawy N_szt_t

WYSTĘPOWANIE: Strefa placu zabaw

Kolorystyka: zieleń – kolor najbardziej zbliżony do naturalnego, wysokość źdźbeł min. 25mm

Obrzeża:  obrzeże 100x30x6cm z wywinięciem maty (obrzeże niewidoczne)

 

2,5 cm Syntetyczna trawa wielofunkcyjna o wysokości włókna min 25mm

4-10 Warstwa amortyzująca 4-10cm wg. wys. upadku danych urządzeń

4-8cm Warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcji 1-4 mm - grubość 5

cm

10cm Kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 4-31,5 mm - grubość 10 cm

10-15cm warstwa odsączająca – piasek - grubość 10 cm

 Grunt rodzimy
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UWAGI:

● Nawierzchnia musi  posiadać zgodność z  obowiązującymi normami na dzień wykonania placu i  zapewniać

amortyzację dla upadku do 1m

● Podbudowa  powinna  być  odpowiednio  wyprofilowana  i  zagęszczona.  Pochylenie  powinno  mieścić  się  w

granicach  0,3–0,8%  z  możliwością  spływu  wód  opadowych.  Na  powierzchni  zagęszczonej  warstwy  nie

powinny  występować  nierówności  i  wyboje.  Podbudowa  powinna  być  wyrównana  do  projektowanego

poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 8 mm na łacie 4-rometrowej.

● Nawierzchnia stref  obramowana obrzeżem betonowym 6 x 20 cm na ławie betonowej – niewidoczne 

7.1.8 Nawierzchnia z kamienia N_łup

WYSTĘPOWANIE: Strefa placu zabaw – luźno ułożone przejścia w strefie trawnika

4-8cm Płyta naturalna kamienna łupek szarogłazowy 30x50/50/40 – naturalny sortowany

4cm Podsypka cementowo piaskowa 1:8

10cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

 Grunt rodzimy

UWAGI:

● · Płyty należy kłaść na podbudowie luźno rozłożone w strefie trawnika z zagęszczeniem przy styku z 

nawierzchnią mineralną

 7.1.9  Nawierzchnia plastrów robiniowych N_dr

WYSTĘPOWANIE: Strefa placu zabaw – luźno ułożone przejścia w strefie trawnika
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20cm Plastry robinii  śr 30/40cm impregnowane powierzchniowo

4cm Podsypka cementowo piaskowa 1:8

10cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

 Grunt rodzimy
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 7.1.10 Nawierzchnie przedmiar,

Tab. nr 1.

NAWIERZCHNIE 

OZN. Typ nawierzchni m2 UWAGI

N_min_1 nawierzchnia mineralna

stabilizowana - popielaty -

287  założenie na nowo ścieżek parkowych - obrzeże

betonowe 6cm - obszar skweru
N_min_1_PZ nawierzchnia mineralna

stabilizowana - popielaty

135 założenie na nowo ścieżek parkowych - obrzeże

betonowe 6cm -  obszar placu zabaw
RAZEM 422

N_min_2 nawierzchnia mineralna

stabilizowana - popielaty 

193 wymiana warstw nawierzchni w istniejących

obrzeżach betonowych

N_pb nawierzchnia z płyt

betonowych 50x50 

150 nawierzchnia na podbudowie wg. opisu, obrzeża

betonowe 8cm, płyta betonowa 50x50 szara

N_pb_nap prace naprawcze chodnika  z

płyt betonowych

345 usunięcie darni, wymiana około 10% płyt na

materiał rozbiórkowy 50x50, wyrównanie

poziomu obrzeży około 5% długości

N_pias nawierzchnia bezpieczna

piaskowa

325 piasek drobny bez części gliniastych, frakcja

0,02-0,2mm, płukany  - warstwa 40cm

N_pias_2 piasek - piaskownica 15 piasek drobny bez części gliniastych, frakcja

0,02-0,2mm, płukany  - warstwa 40cm (wymiana

2 razy w doku)
N_dek_1 nawierzchnia deku

drewnianego - modrzew

syberyjski 140x38mm -

poziom +25

10 strefa placu zabaw

N_dek_2 nawierzchnia deku

drewnianego - modrzew

syberyjski 140x38mm -

poziom +40 cm

3,8 strefa placu zabaw

N_szt_t nawierzchnia - sztuczna

trawa wys. upadku do 1m

38 strefa placu zabaw, obrzeżowanie wg.

producenta niewidoczne

N_łup nawierzchnia z płyt

kamiennych- łupek

szarogłazowy 

7 płyty kamienne na podsypce cementowej luźno

ułożone w trawniku śr. Wielkość płyty 30x50,

40x50, 

N_dr nawierzchnia z plastrów

drewnianych  

5 plastry 20cm gr. robiniowe układane na

podsypce w trawniku 
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7.2 Projektowane obrzeża 

7.2.1 Obrzeże betonowe 8x30x100  Ob_1

Ob1_ obrzeże chodnikowe 8x30x100cm układane na liniowym fundamencie z oporem  beton C20-C25 - strefa

chodników z płyt betonowych 50x50cm

7.2.2 Obrzeże betonowe 6x20x100  Ob_2

Ob2_ obrzeże chodnikowe 6x20x100cm układane na liniowym fundamencie z oporem  beton C20-C25 - strefa

ścieżek parkowych  i Ob_5 - obrzeże styku piasek/rośliny w strefie placu zabaw

7.2.3 Obrzeże obrzeże drewniane - modrzew syberyjski 14cm  Ob_3 -mb

Ob._3_ Obrzeże drewniane – listwa modrzewiowa 14x3,5 cm  kotwiona punktowo na liniowym fundamencie 

C12/15 (lub obrzeżu 6x20x100). Deska frezowana na brzegach promieniem 3mm  – strefa placu zabaw

7.2.4 obrzeże z połówek bali robiniowych i pieńków drewnianych  Ob_4

 Ob._4_bale rubinowe (połówki), głaz kotwione punktowo kotwami drewnianymi na fundamencie 

punktowym  i osadzane na ławie betonowej C20/C25- strefa placu zabaw. 

W obrzeże Ob_ wchodzą także pieńki drewniane h 100-120 cm - +30/35cm ponad poziom nawierzchni, 

robiniowe śr. 30-35cm, frezowane na brzegach, impregnowane powierzchniowo i montowane na 

fundamencie C20/C25. 
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Tab. nr 2.

OBRZEŻA 
OZN. Nazwa łacińska mb

Ob._1 obrzeże nawierzchni z płyt betonowych
8x30x100cm 140

Ob._2 obrzeże  nawierzchni mineralnej  -ścieżki
parkowe 6x20x100cm 337

Ob._3 obrzeże drewniane - modrzew syberyjski
14cm 28

Ob._4 obrzeże z połówek bali robiniowych i
pieńków drewnianych 46

Ob._5_
obrzeże  6x20x100cm - obrzeżę pola
piaskowego w styku z roślinnością 62

7.3 Projektowane schody i rampy

Pochylnia i górka saneczkowa:

Pochylnia wykonana na nowym nasypie ziemnym umożliwiającym łagodne wejście na istniejący wał.
Różnica terenu 1,4 m. Na projektowanym nasypie pochylni układane płyty betonowe 50x50x7 cm, faktura gładka, 
kolor jasny szary, naturalny, układanie w "mijankę".
Spadek pochylni nie przekraczający 5%.

Stan istniejący :
wykonane odwierty i badania geologiczne wykazały warstwy gł 1,2m u podnóża skarpy i 2,7-2,8m na górnym 
wierzchołku skarpy Nasyp zbudowany z piasków z gruzem i niewielką zawartością substancji organicznej. Są to 
warstwy nie kontrolowane o słabych parametrach wymagające całkowitej wymiany w miejscu projektowanej skarpy.
Nowe warstwy zagęścić i wzmocnić do odpowiednich parametrów, następnie potwierdzić z geologiem i konstruktorem
przed wykonaniem pochylni.
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Przygotowanie podłoża:
W miejscu styku i nowo- projektowanej pochylni wymienić warstwy istniejące na pospółkę kopalną. Nasyp z pospółki 
zagęszczać mechanicznie ok.20-25cm do ls=0,98.
Wzmocnienia skarpy w postaci ław schodkowych oraz geowłókniny(górka saneczkowa) i geotkaniny 
(pochylnia) powiązać z istniejącymi masami ziemnymi w sposób trwały i stabilny. Pod warstwami humusu skarpy 
(ok.3cm) przewidzieć matę przeciwerozyjną. Na odpowiednio przygotowanym podkładzie układać płyty betonowe "na 
mijankę" wg rysunku rzutu, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody opadowej.

Schody:

1.konstrukcja schodów
Schody betonowe, blokowe, samonośne, wykonane z prefabrykatów betonowych z betonu architektonicznego
Prefabrykat: wysokość 15 cm szerokość 40 cm długość bloku: 100cm. Kolor jasny szary - dobór koloru na podstawie 
próbek materiałowych przedstawionych projektantowi do akceptacji na budowie.
Schody wyposażone w murki oporowe prefabrykowane oraz balustrady.
Wykonanie:
●        Grunt rodzimy należy zagęścić mechanicznie,
●        Na przygotowany grunt rozłożyć geowłókninę. 
●        Podbudowę grubości 30 cm przygotować z pospółki kopalnej i zagęścić mechanicznie do Is=0,97
●        Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, R28=14MPa
●        Na przygotowanym podkładzie układać stopnie rozpoczynając od najniższego.
●        Należy zachować spadek rzędu 0,5 - 2,0 % od górnej płaszczyzny schodów w celu umożliwienia
 odprowadzenia wody opadowej.
●        Szczeliny między blokami wykonać bez fugowania
●        Ewentualną różnicę w terenie wynikającą z ograniczonych wysokości prefabrykatów schodowych wys.15cm- 
wyrównać w warstwach projektowanych posadzek na górze wału. Różnica ta nie powinna przekraczać 2cm.

2. murek oporowy
Murki oporowe wykonać z prefabrykatów betonowych z betonu architektonicznego, kolor jasny szary, faktura gładka. 
Wykonać podwalinę monolityczną (dopuszcza się betonowanie bezpośrednio w gruncie, zbrojenie konstrukcyjne 
siatkami #6co20, otulina 5cm) spód na głębokości 100cm poniżej poziomu projektowanego terenu. Na podwalinie 
układać prefabrykat na zaprawie montażowej do kotwienia i montażu konstrukcji żelbetowych.  Łączenie za pomocą 
rur robusta 3Xm20 KL.8.8 ocynkowanych.

3. balustrady schodów zewnętrznych
Balustrady z płaskowników i profili stalowych malowana proszkowo na kolor uzgodniony na miejscu z projektantem na
podstawie przedstawionych próbek. Montaż na śruby do murku oporowego.
Wysokość balustrady liczona od górnej rzędnej stopnia schodów 110cm.
Profil stalowy zamknięty o przekroju 60x30x3mm, pochwyt szerokości 60mm.

7.4 Rozwiązania wysokościowe

Projekt  zakłada  makroniwelacje  terenu  związaną  z  wymianą  istniejącej  nawierzchni  i  realizacją  nowej.

Ponadto projektuje się rampę oraz schody. Projekt nie zakłada znacznych zmian w istniejących rzędnych terenowych

poza miejscem projektowanej rampy,  w rejonie projektowanej niewielkiej górki saneczkowej  docelowo porośniętej

murawą. 

7.5 Odwodnienie terenu
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Projekt  zakłada  odprowadzenie  wody  opadowej  z  ciągów  pieszych  w  granicy  inwestycji.  Projektowane

ukształtowanie poprzeczne ścieżek pieszych pozwoli  na odprowadzenie całej  wody opadowej  na znajdujące się w

obszarze  inwestycji  tereny  zieleni  jak  trawniki  i  skupiska  roślin  okrywowych.  Całość  wody  opadowej  zostanie

zachowana w granicach opracowania.  

7.6 Mała architektura

W  ramach  projektu  przewiduje  się  montaż  nowych  ławek  parkowych,  koszy  na  odpadki,  stojaków

rowerowych, tablicy informacyjnej oraz urządzeń zabawowych związanych z planowanym placem zabaw, ogrodzenia

placu zabaw oraz słupów oświetleniowych latarni solarnych.  Tabelaryczne zestawienie obiektów małej architektury

zostało  zamieszczone  tabeli  nr  2  .  Rozmieszczenie  elementów wg.  współrzędnych geodezyjnych.  Do opracowania

załączono  karty  katalogowe  urządzeń.   Fundamentowanie  w  sposób  trwały,  wandaloodporny  oraz  wg.  wskazań

producentów.

Plac  zabaw  dla  dzieci  planuje  się  w rejonie  wejścia  na  skwer  od  ul.  Kępińskiej  pomiędzy  główną  aleją  

z nawierzchni mineralnej a nasypem. Przestrzeń placu zabaw jest ogrodzona z możliwością zamykania. Teren placu

zabaw podzielony został na strefy zabawowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych. Na plac zabaw prowadzą dwa

wejścia:

▪ bliżej ulicy Kępnej oraz projektowanych - stanowiące główne wejście, przy którym również zaprojektowano

strefę z ławkami i koszem na odpady, a w jego pobliżu, lecz już poza wygrodzonym terenem stojaki rowerowe;

▪ w bardziej centralnej części skweru - połączone komunikacyjnie z główną aleją o przebiegu zachód - wschód. 

Urządzenia  projektuje  się  jako  drewniany  z  robinii  akacjowej  o  naturalnym kolorze  drewna.  Liny  czarne.  Należy

zastosować możliwie proste elementy konstrukcyjne i jak najmniejsze spełniające konstrukcyjne zalecenia przekroje

bali.  Plac będzie mieć charakter naturalny, z dużą ilością zieleni, naturalnych materiałów i drzew. 

Elementy  małej  architektury  (DFA)  projektuje  się  jako  stalowe,  malowane  proszkowo  na  kolor  antracytowy

RAL7016/RAL 7021, z elementami drewna .

Lampy solarne

Projektowane oświetlenie będzie stanowić rząd słupów o wys. 4 metrów oraz dodatkowe doświetlenie dojścia na wał,

siłowni i placu zabaw (14 sztuk opraw), dedykowane ruchowi pieszemu.

Przestrzeń skweru nie stanowi ciągu ulicznego ani pasa drogowego. Rozsył światła został oparty o badania natężenia

oświetlenia  oraz  testy  in  situ  z  producentem opraw.  Dodatkowo  ich  rozmieszczenie  podyktowane  jest  wynikiem

konsultacji społecznych z mieszkańcami i spełnia funkcję doświetlającą. 

Obszar  opracowania  znajduje  się  przy  ścianie  budynku Kępna 2b który wyposażony jest  w oświetlenie  w postaci

kinkietów doświetlających istniejące ścieżki.
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Opis opraw

Lampy  w  postaci  głowic  z  panelami  solarnymi  LED,  włączanie  przez  czujnik  światła,  reagujący  na  istniejące

zapotrzebowanie, ruch i pory dnia oraz roku.

Słupy i głowice w kolorze jasnym szarym „inox”, matowy.

Montaż słupa oświetleniowego do fundamentu prefabrykowanego, betonowego.

klasa  betonu:  wg  Normy  PN-EN  206  -  C25/30,  końce  śrubowe:  ocynkowane  ogniowo.  Wymiar  90x25,5x25,5cm.

Fundament stanowi niezbędny element zestawu producenta oprawy.

7.6.1  Zestawienie ilościowe małej architektury dla przestrzeni skweru

Uwaga: W projekcie wskazano usytuowanie, układ oraz ilość elementów wyposażenia. Podane poniżej opisy oraz 

zdjęcia przykładowych rozwiązań mają na celu wskazanie charakteru, estetyki, kształtu, kolorystyki, materiału oraz 

formy proponowanych elementów wyposażenia. Zamieszczone zdjęcia przykładowe wyposażenia nie stanowią 

elementu niniejszego projektu koncepcyjnego i objęte są odrębnymi prawami autorskimi lub patentem. Autorzy 

niniejszego opracowania nie są właścicielami praw autorskich do podanych na zdjęciach wzorów. Autorzy wskazanych 

poniżej elementów wyposażenia zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r 

(Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzegają sobie prawa autorskie do w/w produktów. Na podstawie 

zawartych w dokumentacji zdjęć i opisów nie można wykonywać żadnych elementów projektu wyposażenia bez wiedzy

i zgody ich autorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać elementy wyposażenia z użyciem właściwych produktów 

lub wykonać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie ochrony praw autorskich. Ewentualna 

zmiana wyposażenia wymaga uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.

Tab. nr 3.

ELEMENTY DFA  - zestawienie ilościowe
OZN. Typ elementu OBMIAR

Ł1
ławka parkowa typ1. z podłokietnikami dł

1,8m

4 szt.

Ł2 Ławka parkowa typ 2 – bez oparcia dł 1,8m
3szt.

Ko1 kosz na śmieci  drewno, stal - z daszkiem  60l 8 szt.

Ko2
kosz na śmieci  - z segregacją odpadów 3

komorowy
1 szt.

Str stojak rowerowy 3 szt.
T1 tablica na regulamin plac zabaw 1 szt.
T2 tablica informacyjna skweru - trójkątna 1 szt.

L latarnia solarna  wys. słupa 4m 14 szt.
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ELEMENTY DFA  - zestawienie ilościowe
OZN. Typ elementu OBMIAR

Ogr ogrodzenie placu zabaw (3 furty) 105 mb.

ELEMENTY PLAC ZABAW
U1 huśtawka potrójna 1szt.

U2 urządzenie dla młodszych - wspinaczka z

tunelem, ślizgiem i żaglem 

 "Kombinacja świat chochlików"

1 szt.

U3 wieża ze ślizgiem i zabawą piaskową 1szt.
U4 linarium 1szt.
U5 huśtawka "wąż" 1szt.
U6 bujak drewniany 1szt.
U7 szałas wiklinowy 2 szt.

U8 wyciągarka z wiaderkiem  i stoliczkiem 1szt.
U9 stoliczek 1szt.

U10 żagle przeciwsłoneczne robinia 2 szt.

U11 pień śr. 60cm (stoliczek) 1szt.
U12 lada/deska robiniowa z otworami 2,5mb

Dodatkowe elementy naturalne na plac zabaw
E1 głaz 3szt
E2 pień drewna  robinia 2

E3 falujący płotek wiklinowy 12mb

7.6.2  Szczegółowa specyfikacja elementów DFA

Tab. nr 4. ELEMENTY DFA szczegółowa specyfikacja

ELEMENTY DFA 
OZN. szt. UWAGI

Ł1
ławka parkowa typ1. z

podłokietnikami dł 1,8m
4

Ławka Warszawska z oparciem i
podłokietnikami 

180cm /82cm, drewno buk, konstrukcja
stalowa malowana proszkowo - antracyt

montaż zgodny z kartą kat. 
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ELEMENTY DFA 
OZN. szt. UWAGI

Ł2 ława drewniana dł. 3m 3

 Ławka Warszawska bez oparcia
180cm /42cm, drewno buk, konstrukcja
stalowa malowana proszkowo - antracyt

montaż zgodny z kartą kat. 

Ko1
kosz na śmieci  drewno,

stal - z daszkiem  60l
9

wysokość kosza:  100cm /

 (modyfikacja 85cm)

szerokość kosza: 42cm głębokość kosza:
42cmpojemność wsadu: 60l, ocynkowany

materiał kosza: stal ocynkowana i
malowana  komponenty kosza profil

30x30x1,5, listwy drzewo iglaste kolor
zgodny z  kolorem ławki Ł1  kolorystyka

elementów metalowych - antracyt, montaż
zgodny z kartą

kat. MODYFIKACJA - obniżenie daszka o
15cm

Ko2
kosz na śmieci  - z

segregacją odpadów
1

wysokość kosza: 100cm szerokość kosza:
107cm głębokość kosza: 42cm

pojemność wsadu: 80l, ocynkowany
materiał kosza: stal ocynkowana

i malowana
komponenty kosza: blacha 1mm

listwy: drzewo iglaste(kolor zgodny z Ł1,
Ko1), stal, napisy, kolor elementów

metalowych - antracyt, 3 komory, montaż
zgodny z kartą kat.

Str stojak rowerowy 3

Wymiary: 60x80cm  kolor antracyt
kolorystyka antracyt, montaż zgodny z
kartą kat. ilość stanowisk: 2 szerokość

stojaka/wieszaka: 60cm, wysokość stojaka:
80cm profil: 50x50x2mm stopa: : 15x15cm

materiał: stal ocynkowana i
malowana, mocowanie: do przykręcenia

lub wbetonowania
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ELEMENTY DFA 
OZN. szt. UWAGI

T1
tablica na regulamin

plac zabaw
1

Wymiary: 180x60cm
rama profil zamknięty 5x3cm malowany
proszkowo - antracyt, wys. 180 profile

zamknięte, pow. tablicy 40x60cm (produkt
na zamówienie)

Kolorystyka typografii regulaminu –
antracyt/czerń

T2
tablica informacyjna

skweru - trójkątna
1 wg. oddzielnego projektu

wg. oddzielnego opracowania
 rys.PW-A-D01

L
latarnia solarna  20W

wys. słupa 4m
14

strumień świetlny 2000 lumenów
Ilość LED 48 sztuk

moc LED 20 W
panel solarny 16,2 W

wysokość montażu lampy 4 m
odległość montażu lamp 10-12 m

tryb oświetlenia 100% przez 5 godzin + 25%
do zmierzchu

kąt świecenia 143,4˚ x 144,4˚
energia akumulatora 115,44 Wh

czas ładowania akumulatora do 2 dni po
pełnym naładowaniu

akumulatora czas oświetlenia 7-10 dni
klasa szczelności IP65

materiał odlew aluminiowy
temperatura ładowania 0˚C ÷ 55˚C

Słup 4m grubość ścianki  3mm
słup i oprawa - zgodne kolorystycznie -

szare matowe. Dobór słupa na podstawie
próbek materiałowych na etapie

wykonawstwa.
Fundamentowana punktowo do

prefabrykatu betonowego. 

Ogr Ogrodzenie placu zabaw 105

ogrodzenie systemowe wys. 100cm, kolor
antracyt, bez ostrych zakończeń. 2 furty
wejściowej 100cm, z samozamykaczem i
zamkiem. 1 furta dwuskrzydłowa. Jedno
skrzydło blokowane 100 i 80cm, 2 furty

100cm. 
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Tab. nr 4. Urządzenia placu zabaw  szczegółowa specyfikacja

*wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty i być zgodne z normami. 

ELEMENTY PLAC ZABAW

OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA
ILOŚĆ
SZTUK

OPIS 

U1 huśtawka potrójna 1

Parametry:
siedzisko koszykowe, siedzisko zwykłe, gniazdo, konstrukcja drewno 

589 cm długość189 cm wysokość235 cm
Wysokość swobodnego upadku135 cm

Strefa bezpieczeństwa527x750 cm
Wiek1+  Materiały wykonania Drewno (impregnacja lazura bezbarwna)

Modrzew, Stal malowana proszkowo, Łańcuch nierdzewny, 
Przedział wiekowy1-12

siedzisko koszykowe, siedzisko zwykłe, gniazdo. Liny i wyplot kosza – czarny

U2

urządzenie dla młodszych -
wspinaczka z tunelem i

żaglem  "Kombinacja świat
chochlików"

1

1 słup; wys. = 2,0 m
1 dziurawa kładka z linką uchwytem; dł. = 2,0 m

2 mostki częściowo ze ściankami bocznymi (dół) dł. = 2,0 m; szer. = 0,8 m; wys.
podestu = 0,8 m 1 wieża 3-kątna częściowo ze ściankami bocznymi

(góra i dół) 1,2/1,2/1,2 m; wys. podestu = 1,2 m
1 schodki w pniu z jednostronną poręczą wys. = 0,8 m

1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0,5 m; wys.= 1,2 m
1 rampa pochyła z uchwytami szer. = 0,8 m; wys. = 0,8 m

1 sieć pochyła; 0,5 x 1,0 m; MW 25/25 cm
2 sieć 3-kątna; 2,0/2,0/1,5 m; MW 30/30 cm

2 linki uchwyty; dł. = 2,0 m Kolor lin – czarny Strefa  bezpieczna 8,7x9,5m
Do konstrukcji dołączony żagiel
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ELEMENTY PLAC ZABAW

OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA
ILOŚĆ
SZTUK

OPIS 

U3
wieża ze ślizgiem i zabawą

piaskową
1

1 wieża 6-kątna z daszkiem stożkowym Ø ok. 2,0 m; wys. podestu = 1,5
m 3 ścianki boczne; dł.= 1,0 m; wys. = 0,8 i 1,2 m

2 wbudowane ławki dł. = 1,0 m; szer. = 0,25 m; wys. = 0,3 m
1 sieć pochyła; 0,6 x 2,1 m; MW 30/30 cm 1 rura do zjeżdżania (stal

szlachetna) wys. = 2,0 m;
1 zjeżdżalnia (stal szlachetna); szer. = 0,5 m; wys. = 1,5 m

ścianki boczne po obu stronach zjeżdżalni
1 wieża 3-kątna; 1,0/1,0/1,0 m; wys.podestu = 1,0 m

1 drabinka pionowa; szer. = 1,0 m; wys. = 0,5 m
1 rampa pochyła z linką uchwytem

szer. = 0,7 m; wys. = 1,0 m
1 wieża 4-kątna; 1,0 x 1,0 m; wys.podestu = 0,7 m

1 drabinka pionowa; szer. = 1,0 m; wys. = 0,7 m
1 winda wiaderkowa nieruchoma

1 rura do piasku (stal szlachetna); Ø ok. 0,14 m; dł. = 0,5 m
1 zsypywarka, prosta; Ø ok. 0,2 m; dł. = 0,5 m

kolor: jasna robinia liny i czarne Strefa bezpieczna 7,4x9,5m

U4 linarium 1 2 belki do balansowania; dł. = 1,5 m
1 balansujący mostek; dł. = 2,2 m
1 linowa wspinaczka; dł. = 3,0 m

1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł = 2,2 m
1 słup do wspinania z rozgałęzieniem; wys. = 3,0 m

1 belka do balansowania; dł = 1,7 m
1 belka do balansowania; dł. = 1,5 m

1 girlanda; dł. = 1,5 m
1 belka do balansowania; dł. = 1,8 m 1 linka uchwyt; dł. = 1,4 m

1 wiszące pachołki; dł. = 1,7 m
2 liny do balansowania z linkami uchwyt; dł. = 1,8 m
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OZNACZENIE NAZWA URZĄDZENIA
ILOŚĆ
SZTUK

OPIS 

1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł. = 2,8 m 1 sieć pochyła; 1,25
x 1,4 m 1 lina do balansowania z linką uchwytem; dł. = 1,5 m

Kolor lin czarne  320 cm szerokości długość 500 cm wysokość 320 cm
Strefa bezpieczeństwa   12,6x5x2cm  

Wiek 3-12 wys. upadku 1,9m
Materiały wykonania drewno robinia  punktowe 4 miejsca 

Konstrukcja bez elementów rzeźbiarskich

U5 huśtawka "wąż" 1

Huśtawka sznurowa  długość ok. 5,00 m szerokość ok. 3,50 m
wysokość ok. 3,10 m  1 lina do siedzenia z włókna PP, dł. 2,2 m, 

wys. 0,5m 4 przeguby krzyżowe
Konstrukcja robinia. Zastosować możliwie proste belki konstrukcyjne,

liny czarne – sznur - naturalny
Strefa bezpieczeństwa   800x3.2 cm  

Wiek 6-12 wys. upadku 1,6m
Materiały wykonania drewno robinia, prosta konstrukcja

fundamentowanie punktowe 4 miejsca 

U6 bujak drewniany 1

36 cm szerokości długość 85 cm wysokość 82 cm 
wysokość swobodnego upadku 60 cm

Strefa bezpieczeństwa   316x256 cm  Dopuszczalna naw. (CFH<60cm)
Wiek 2+

Materiały wykonania drewno Akacja, Stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), Stal malowana proszkowo
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U7 szałas wiklinowy 2

Wymiary: 2m śr. Ok. 180cm h - wejście i 2 okienka 

szałas z wikliny parzonej, impregnowanej na konstrukcji z prętów stalowych
8-10 pionów mocowanych do podstawy drewnianej (np. spaw kątowników),

na tarasie drewnianym śr. 180cm, deska ryflowana  modrzew 32mm,
fundamentowana punktowo, legary 10x5cm iglaste, 
Deski frezowane na krawędziach promieniem 3mm. 

Wszystkie wyploty wikliny zakończone w wewnętrznie, konstrukcja nie może
mieć ostrych zakończeń, wystających elementów końców pędów.  (szałasy

mogą mieć różnice w kształtach wg. proj. wykonawcy)

U8
wyciągarka z
wiaderkiem  i

stoliczkiem błotnym
1

Winda wiaderkowa, obrotowa
obudowa ze stali szlachetnej, wiaderko z twardej gumy z ocynkowanym

łańcuchem ocynkowany mechanizm obrotowy
konstrukcja robiniowa. 

Stolik błotny  śr.=70cm; wys.=30cm 1 sitko śr. ok. 40cm
wys. (nad stolikiem): ok. 30cm dno z blachy z dziurkami stal szlachetna

1 słup śr. ok. 15cm; wys.=1,2m 1 nasadka na słup obrotowa, z hamulcem
Fundamentowanie wg. karty kat.

Strefy bezpiecznej - brak

U9 stoliczek 1 Wymiary  śr. 70cm  wys. 40cm 
fundamentowany punktowo, frez brzegów promieniem 3mm
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Strefy bezpiecznej – brak 

U10
żagle

przeciwsłoneczne
robinia/modrzew

2

Konstrukcja pale robiniowe fundamentowane punktowo, rozpiętość ok.
5x5m i ok. 2,5-  3 trójkątne - szczegółowe możliwości rozpięcia do

weryfikacji na etapie wykonawczym. Pionowe elementy konstrukcyjne,
fundamentowane w gruncie, cieniownik - kolorystyka do dalszych ustaleń . 

U11
pień śr. 50cm

(stoliczek)
1

robiniowy pień  / pień w strefie szałasu, okorowany, impregnowany z
frezowaniem brzegów - fundamentowany punktowo (wys +40 - całkowita

wysokość ok. 100cm)

U12
lada/deska robiniowa

z otworami
2,5mb

deska robiniowa 40mm, frezowana, impregnowana, z otworami 35x120mm
do przesypywania

Dodatkowe elementy naturalne na plac zabaw

E1 głaz 3
głaz szary - z 2 pow. dość płaską wg. wyboru konkretnych okazów okło

40x60x50, bez ostrych krawędzi, z wypłaszczeniem w strefie górnej.

E2
pień drewna  robinia

okorowana,
frezowane brzegi

2
naturalna forma z odgałęzieniem śr. Ok. 30-35cm odcinki wg. projektu i

wyboru szczegółowych okazów. Dł każdego około 2-2,5m -1 szt
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E3
falujący płotek

wiklinowy
12mb

wyplot falujący, wiklina parzona, impregnowana - wys od 0,8d o 0,3m na
konstrukcji z prętów stalowych osadzanych punktowo.

,

UWAGI:

 Fundamentowanie - poniżej poziomu gruntu w betonie C20/25. Urządzenia większe oraz huśtawki – 

fundamentować poniżej strefy przemarzania dla danego regionu. Wykonawca musi upewnić się że pod 

fundamentami nie zalega grunt wysadzinowy. W przypadku stwierdzenia gruntu wysadzinowego, należy 

wymienić go na grunt kat. G1. Fundamenty nie mogą stać na gruntach nienośnych lub słabonośnych 

(organiczne, gliny e.t.c.). W takim przypadku należy przeprowadzić wymianę gruntu na G1, zagęścić, tak by 

zapewnić stabilność konstrukcji. 
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(fundamentowanie elementów urządzeń zabawowych robiniowych )

 Wszelkie roboty betoniarskie - wykonywane w ramach całej inwestycji - muszą być prowadzone w warunkach

atmosferycznych zapewniających poprawne ich wykonanie z punktu widzenia trwałości, estetyki urządzeń i

nawierzchni oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników obiektu. 

 Elementy drewniane zabezpieczone - lazurą transparentną, w celu utrzymania naturalnego koloru drewna

dwukrotnie 

 Wszystkie elementy zabawowe musza być zgodne z obowiązującymi normami, urządzenia niestandardowe

certyfikowane na miejscu.

 Wszystkie  części  drewna  urządzeń  zabawowych  (drewniane  kanty,  deski  itd.)  muszą  być  zaokrąglone.

Wykluczone są ostre narożniki i kanty. Powierzchnie muszą być gładkie i w każdym wypadku bezodpryskowe.

W przypadku istniejących rys w drewnie, kanty są okrawane. Wilgotność drewna do obróbki wynosi poniżej

20%.

 Elementy konstrukcyjne łączone śrubami zamkowymi ocynkowanymi z łbem grzybkowym podsadzanym o

średnicy ø 12 mm i długości od 120÷- 400 mm , których nakrętki z zaokrągloną główką wpuszczać w otwory o

średnicy ø 30 mm na głębokość 30 mm . Do montażu deskowania oraz elementów wykończeniowych używać

galwanizowanych wkrętów ciesielskich samo-wiercących do drewna o średnicy ø 6 mm i dł. 40÷180 mm lub

średnicy ø 8 mm i dł. 60÷180 w przypadku elementów narażonych na działanie większych sił, które mogą

spowodować ścinanie wkrętów.

 Dopuszcza się wykonanie deskowań bocznych i balustrad – deską modrzewiową 32mm, frezowaną. Pionowe

elementy konstrukcyjne fundamentowane punktowo do gruntu 

 powierzchnia z usuniętą korą i  usuniętym bielmem drewna, ze wszystkich stron wygładzona, wierzchołek

zaokrąglony i zapieczętowany woskiem pszczelim
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 wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrożenia powinny być zabezpieczone

 średnica słupów z reguły pomiędzy 14 a 18 cm

 średnica belek poprzecznych – ok. 18 cm

 boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane w formie wzrostu

 wykonanie konstrukcyjnych połączeń: połączenia kształtowe i dociskowe przez śruby zamkowe, ocynkowane

M 12/M 16 w zależności od wymagań konstrukcyjnych

 Wszystkie elementy mocujące muszą być ocynkowane. Połączenia śrubowe dla gwintów znajdują się powinny

w otworach nieprzelotowych, które są zamknięte przy pomocy kapturów nakrywających

 Wszystkie liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym wkładem. To samo dotyczy siatek. Grubość liny, jeżeli

inaczej nie podano, wynosi 16,18 lub 24 mm.
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7.7 Zieleń 

Projekt zieleni zakłada zachowanie na terenie skweru w przestrzeni pomiędzy budynkiem a nasypem:

- istniejących  nasadzeń drzew z gatunku Prunus, Tilia, Acer i Fraxinus 

- młodych drzew istniejących 

- krzewów z gatunku Rosa rugosa

- krzewów z gatunku Sambucus nigra 

oraz zachowanie zieleni wysokiej, średniej i niskiej w stanie zdrowotnym dobrym i średnim na terenie nasypu. 

Podstawowa  kompozycja  zieleni  oparta  jest  o  połać  ‘czystej’  murawy,  z  prowadzonym  miękko  układem

komunikacyjnym,  z  liniowymi  układami  drzew  przy  alejkach  w  części  północnej  i  zachodniej  obiektu  oraz  drzew

soliterowych w centralnej części skweru, w sąsiedztwie obiektów rekreacyjnych takich jak np. plac zabaw czy siłownia

plenerowa. W przestrzeni skweru projektuje się również nasadzenia krzewów i bylin w grupach - wyspach, ideowo

prowadzonych w miękkiej linii i pojawiających się przede wszystkim w węzłowych punktach zagospodarowania terenu

lub w sąsiedztwie ważnych obiektów wypoczynkowych (plac zabaw, “Pragórka”, siłownia plenerowa, wejścia / wyjścia

na  skwer,  schody).  Proponuje  się  także  wprowadzenie  zieleni  o  charakterze  ozdobnym  lecz  w  funkcji  bardziej

izolacyjnej przy alejce w rejonie ul. Kępnej przy projektowanych schodach 1 oraz w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu

ulic Jagiellońskiej z ul. J. Zamoyskiego.

Dobór gatunkowy oparty został o gatunki odporne na warunki miejskie, przede wszystkim niedostatki wody, zasolenie

oraz dłuższe okresy między-pielęgnacyjne. Ponadto nasadzenia w rejonie placu zabaw skomponowano z gatunków

bezpiecznych dla dzieci.

Zadbano również o wprowadzenia układów szpalerowych drzew oraz soliterów, tak by przestrzeń skweru z czasem

mogła oferować Użytkownikom schronienie przed nadmiernym nasłoneczniem w upalne dni letnie.

7.7.1 Zestawienie ilościowe materiału roślinnego 

Tab. nr 5.

DRZEWA

OZN. Nazwa łacińska Nazwa polska
Parametry zakupu materiału

szkółkarskiego
szt

D1 Acer plaatanoides 'Clevland' klon pospolity odm.

Clevland

Pa 200-220 3xp, 16-18 9

D2 Acer rubrum Red Sunset klon czerwony Pa 200-220 3xp, 16-18 6

D3 Amalanchier lamercii świdośliwa multi  200-250 cm (smukłe

okazy)

3
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D4 Fraxinus pensylvanica Summit jesion pensylwański

Summit

Pa 200, 3xp, 16-18 13

D5 Platanus hispanica platan klonolistny Pa 200 20-25 cm, 3xp 3

D6 Sorbus intermedia jarząb szwedzki multi (3stam) 300-350 cm

(smukłe okazy)

2

   SUMA 36

Tab. nr 6.

KRZEWY

OZN. Nazwa łacińska Nazwa polska
Parametry zakupu

materiału szkółkarskiego
rozstawa szt.

K1 Berberis 'Red Tears' berberys  C3, 4-5pędów 60-80cm 0,7x0,7 44

K2 Cornus alba 'Siberian Pearls' dereń biały C5, 4-5 pędów, 70-90cm
1x1m/0,7x0,

7
176

K3 Cotoneaster horizontalis irga pozioma C3, 4-5 pędów 30-40cm 0,7x0,7 253

K4
Rosa rugosa - odmiana biała i różowa

50%/50%
róża pomarszczona C3, 4-5 pędów 30-40cm 0,7x0,7 100

K5 Rosa 'The Fairy White'
róża 'The Fairy

White'
C1,5, 4-5 pędów 30-40cm 0,6x0,6 165

K6 Salix purpurea Nana
 wierzba

purpurowa
C3, 4-5 pędów 40-50cm 0,6x0,6m 40

K7 Sorbaria sorbifolia SEM
 tawlina

jarzębnolistna
C3, 4-5 pędów 30-40cm 0,7x0,7 199

K8 Spiraea ×cinerea 'Grefsheim' tawuła szara C3, 4-5 pędów 40-50cm 0,7x0,7 186

K9 Spirea japonica 'Froebelii'
tawuła japońska

'Froebelii'
C3, 4-5  pędów 30-40cm, 0,7x0,7m 147

SUMA  1310

Tab. nr 7.

POŁACIE BYLIN I TRAW 

OZN. Nazwa łacińska Nazwa polska

Parametry zakupu

materiału

szkółkarskiego

% szt/m2 %pow szt.

B Achillea 'Moonshine' krwawnik c1,5/p11 10 9 27 243

Aster amellus aster gawędka c1,5/p11 5 9 13,5 122

Aster novi-belgii "White Ladies" aster (z dod.

Fioletu)

c1,5/p11 5 9 13,5 122
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Calamagrostis brachytricha
trzcinnik

krótkowłosy
c1,5/p11 10 9 27 243

Deschampsia 'Schottland'

śmiałek

darniowy

'Schottland'

c1,5/p11 15 9 40,5 365

Nepeta fasenii kocimiętka c1,5/p11 5 9 13,5 122

Panicum virgatum "Hänse

Herms

 proso

rózgowate
c1,5/p11 10 9 27 243

 Panicum

virgatum'Rotshtrahlbush' 
proso rózgowate c1,5/p11 5 9 13,5 122

Pennisetum alopecuroides
rozplenica

japońska
c1,5/p11 5 9 13,5 122

Perovskia atriplicifolia
perowskia

łobodolistna
c1,5/p11 15 9 40,5 365

Rudbeckia fulgida var.

sullivantii "Goldsturm"
rudbekia c1,5/p11 5 9 13,5 122

Salvia nemorosa szałwia omszona c1,5/p11 5 9 13,5 122

Verbena bonariensis
verbena

patagońska
c1,5/p11 5 9 13,5 122

100 SUMA 270 2430

*Mieszanki traw i bylin – oznaczone na projekcie jako B  – mieszanka gatunków powyżej w układzie naturalny – ilość 

sztuk. Wg. podziału procentowego. 

Tab. nr 8.

TRAWNIKI
OZN. Nazwa łacińska  uwagi m2

T1 trawnik z siewu - teren
płaski

mieszanka warunki
trudne, suche

założenie trawnika 1525

T2 trawnik z siewu założenie
na skarpie 

mieszanka warunki
trudne, suche

założenie trawnika 185

T3

rekultywacja trawnika
istniejącego, dosiew, -

teren skarpy i tereny nie
objętych wymianą ziemi i

pracami agrotechnicznymi

mieszanka warunki
warunki trudne,

suche

dosiew, uzupełnienia
ok. 10%

2200

OZN. KOROWANIE  m2

Kr  korowanie gr. 5cm kora odkwaszona
warstwa 5cm 1070
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7.7.2 Wyznaczenie projektu w terenie

Projekt szaty roślinnej należy wyznaczyć zgodnie z dokumentacją rysunkową. Wykonawca zobowiązany jest

do wyznaczenia  grup krzewów na podstawie  rysunków i  domiarów geodezyjnych oraz  sprawdzenia  wymiarów w

terenie. 

7.7.3  Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki

W  związku  ze  złym  stanem  wierzchnich  warstw  glebowych  uniemożliwiających  wprowadzenie  roślinności,  należy

wymienić warstwy wierzchnie do głębokości ok. 35cm w strefa planowanych nasadzeń i 15 cm w strefie zakładanych

trawników. 

Wymiana ziemi na głębokość 35cm – pow. 970m2

Wymiana ziemi na głębokość 15cm – pow 1570m2

Prace obejmują także, usunięcie elementów strukturalnych, gruzu i materiału pobudowanego napotkanego w czasie

prac. Nieurodzajną warstwę ziemi wraz z gruzem i materiałem pobudowanym należy wywieźć i zutylizować. Należy

stworzyć  strukturę  przepuszczalną,  wolną  od  części  gruzu,  o  dobrych  właściwościach  granulometrycznych,  Ph   i

odpowiedniej zawartości części organicznych.

 Należy założyć nadwyżkę mas do 20% objętości na proces uzupełnień osiadających mas. 

 Każdorazowo (także przy tworzeniu dołów na drzewa należy przeprowadzić próbę wodną przepuszczalności

podłoża. W przypadku stwierdzenia braku odpłuwu wody i jej stagnację należy zastosować rozwiązania albo

punktowe lub w układach doły chłonne do warstw przepuszczalnych lub przekopanie całości  z dodaniem

piasku kopalnianego na głębokość zapewniającą spływ wód 

 Niedopuszczalna jest stagnacja wody w strefach roślinnych i zakładanych trawników

 Wypełnienie  wykopu  przygotowana  mieszkanką  glebową  z  duża  zawartością  części  szkieletowych  

i  niewielkim  udziałem  organicznych  (warstwa  około  10cm)   i  górnej  warstwie  mineralno  organicznej

Dostarczona  ziemia  urodzajna  powinna  pochodzić  z  wierzchniej,  płytkich  warstwy  naturalnych  gleb  

o nieprzekształconym profilu. Powinna być wolna od podglebia i zanieczyszczeń, Ziemia używana do wymiany

lub uzupełniania podczas nasadzeń powinna być wolna od szkodników i patogenów, chwastów wieloletnich i

ich  korzeni,  kamieni,  brył  skały  macierzystej  oraz  wszelkich  obcych  elementów   mieć  odpowiednie  Ph  i

posiadać badania w Okręgowej Stacji Badawczej potwierdzającej zdatność do użytkowania i wprowadzenia

nasadzeń. 

 Podłoże powinno być żyzne, próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii.

 Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi
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◦ proporcjami:1

◦  frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002 mm- zawartość 12-18%,

◦ frakcja pylasta - wielkość 0.002-0.05 mm- zawartość 20-30%,

◦ frakcja piaszczysta - wielkość 0.05-2 mm- zawartość 45-70%,

◦ frakcja żwirowa i kamienista - zawartość poniżej 5%.

◦ Najkorzystniejszy skład objętościowy ziemi urodzajnej:

◦ 45% twardych cząstek,

◦ 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

◦  25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

◦ Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna się charakteryzować ziemia urodzajna:

◦ ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3,

◦ zawartość materii organicznej – 2-5% w stosunku C:N poniżej 30:1,

◦ odczyn obojętny,

◦ zawartość minerałów – N 25-50 mg, P2O5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100g

Etapy:

 Usunięcie zdegradowanej wierzchniej warstwy glebowej wraz z gruzem i pozostałościami budowalnymi wraz

z wywozem i utylizacją

 *w strefie drzew istniejących prace prowadzić ręcznie

 Wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu 

 Przeprowadzenie prób wodnych – w celu oceny drożności wodnej podłoża

 Nawiezienie i wyrównanie warstw ziemi. Kolejne warstwy należy sukcesywnie zagęszczać

 Nowe podłoże należy podlewać dopiero po kilku dniach

 Po etapie osiadania mas – należy wykonać uzupełnienie

 W strefie sadzenia drzew- poza wymianą wierzchniej warstwy – należy wykonać doły z wymianą ziemi do

głębokości 1m i na szer. 2m śr wokół drzew – tak aby zapewnić właściwy rozwój korzeni. 

7.7.4  Zakładanie trawników

 Przed przystąpieniem do siania nasion należy dokonać nawożenia nawozami N,P,K, w dawce ustalonej po

badaniu gleby, nawozy należy wysiać, a następnie przemieszać z glebą przy wykorzystaniu glebogryzarek, lub

w strefie korzeni drzew - ręcznie
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 Wysiane nasiona przegrabić i zwałować lekkim wałem. Górną warstwę gleby utrzymywać w stanie wilgotnym

do czasu pełnego ukorzenienia się traw.

 Obsiew mieszanką traw szczególnie odpornych na trudne warunki miejskie, suszę i słońce i  deptanie (typ

mieszanki Sandy): 

◦  życica trwała 20%

◦ kostrzewa trzcinowa 65%

◦ wiechlina łąkowa 15%

◦ Obsiew 20-25 gr/m2 (w przypadku skarp 25 gr/m2).

 Nasiona traw powinny pochodzić z gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników parkowych. Gotowa

mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,  numer normy wg której została

wyprodukowana, prawidłową zdolność kiełkowania. W sprawie wątpliwości, co, do jakości przeznaczonej do

wysiewu mieszanki nasion, będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

 Siew wykonywać w odpowiednich ramach czasowych: najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy

września, jeśli siew będzie musiał odbyć się w sezonie letnim, należy założyć stałe podlewanie do osiągnięcia

wysokości  kwalifikującej  do pierwszego koszenia.  Jeśli  wtedy w dalszym ciągu utrzymują się niekorzystne

warunki wilgotnościowe, trawnik należy podlewać co 2 - 3 dni.

 Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a następnie rozłożenie 1-2 cm

warstwy włóknem ziemi torfowej/ kompostowej dla zabezpieczenia wilgoci.

7.7.5 Pielęgnacja po założeniu trawników

 Pierwsze koszenie po wzroście na wys. ok. 10 cm.

 Kolejne koszenia wykonywać tak, aby nowo wysiana murawa nie przekraczała wysokości 10-12 cm. Szczegóły

częstotliwości dostosować do wymogów producenta mieszanek zastosowanego w wykonawstwie. 

 Ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym  wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października).

 Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu

należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy

przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku.

 Podlewanie należy prowadzić w okresach suszy i upałów. Należy zaplanować na rano lub wieczór. Należy

unikać podlewania w czasie południa.

 Gdy  trawa  osiągnie  5-8  cm  należy  ją  zwałować  wałem  lekkim  w  celu  wyrównania  powierzchni.  Zabieg

wykonujemy w stanie lekkiego uwilgocenia. 2-3 dni po zabiegu wykonywać pierwsze koszenie. 

 Sukcesywnie usuwać chwasty z terenu muraw.
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 W  dalszych  okresach  wykonywać  zabiegi  aeracji  i  inne  wg.  wykonawcy  tak,  aby  zapewnić  murawie

prawidłowy rozrost i zagęszczenie.

 Zapewnić stałe dostawy wody w pierwszym roku od posiania trawnika 

7.7.6 Materiał roślinny

 Wykonawca powinien zadbać,  aby materiał  roślinny i  wszystkie  inne materiały niezbędne do wykopania,

transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać

wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na zestawieniu tabelarycznym roślin.  

 Wykonawca jest zobowiązany poinformować Projektanta, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze,

odmianie czy ilości określonej w zestawieniu tabelarycznym roślin. 

 Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i  chorób,  zgodne w wyglądzie z  odmianą,  

w dobrej kondycji,  z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny  

i odmiany. 

 Zakupione rośliny muszą posiadać parametry określone szczegółowo w zestawieniu projektowanej szaty,

 System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny

występować  liczne  korzenie  drobne,  w  przypadku  krzewów  każde  sadzonki  powinny  być  odpowiednio

rozgałęzione.  Materiał  winien  być  zgodny  z  Zaleceniami  Jakościowymi  Związku  Szkółkarzy  Polskich,  STT,

opisami zawartymi w dokumentacji. 

7.7.7 Sadzenie drzew i krzewów 

Nasadzenia wprowadzać po procesie wymiany gruntu wraz z oczyszczeniem z pozostałości budowalnych.

Powierzchnię gruntu przy każdym posadzonym drzewie należy uformować w kształcie misy o spadkach w stronę pnia

drzewa, tak, aby gromadziła ona wodę opadową w obrębie systemu korzeniowego.

 Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową 

 Doły  pod  krzewy  powinny  mieć  wielkość  odpowiednią  do  wyspecyfikowanego  materiału  

w projekcie oraz zostać zaprawione w pełnej objętości ziemią urodzajną.

 w przypadku drzew należy dodatkowo usunąć pozostałości budowlane i ziemię niezdatną do wprowadzenia

roślin na 1,5m w głąb i 2 m śr. przy każdym z drzew w celu zapewnienia im odpowiednich warunków wzrostu.

Następnie dół uzupełnić warstwami ziemi. Z warstwą drenażu z piasku kopalnianego i około 70-80 warstwą

ziemi urodzajnej. 

 Przed  sadzeniem  każdego  z  okazów  –  należy  przeprowadzić  próbę  wodną  –  w  przypadku  braku

przepuszczalności podłoża – zastosować gleby drenaż

 Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.
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 Misę wysypać korą mieloną na grubość 5 cm. 

 Rośliny należy sadzić na taką sama głębokość, na jakiej rosły poprzednio w szkółce.

 Powierzchnię nasadzeń wykorować 5cm warstwą kory odkwaszonej

7.7.8  Pielęgnacja po posadzeniu krzewów i drzew 

Na prawidłową pielęgnację, warunkującą prawidłowe przyjęcie się oraz wzrost roślin składają się następujące 

elementy:

 Podlewanie, sukcesywne usuwanie chwastów, sukcesywne usuwanie odrostów korzeniowych;

 Wymiana uszkodzonych palików i wiązań przy drzewach;

 Wymiana chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin;

 Usuwanie chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych gałęzi drzew i krzewów;

 Zasilanie nawozami;

 Usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony;

 Usuwaniu odrostów korzeniowych;

 Systematyczne podlewanie drzew i krzewów w okresie letnim;

 Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu;

 Uzupełnianie i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa);

 Usuwanie chwastów w nasadzeniach roślinnych - 4 razy w okresie wegetacyjnym;

 Uzupełnianie kory;

 Poprawianie mis przy drzewach;

 Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie konieczności;

 Usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów);

 Utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym, wymiana obumarłych roślin.

7.7.9 Sadzenie roślin bylinowych i traw ozdobnych

Miejsce sadzenia powinno być wcześniej przygotowane jak w przypadku trawników i krzewów. Obejmować wymianę

gleby do gł. 30cm 35cm wraz z dowozem odpowiedniej mieszanki glebowej, pozwalającej na rozrost właściwy roślin.

 Miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową 
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 Zastosowano mix bylin zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Należy odpowiednio ustawić rośliny tak aby

gatunki niższe znajdowały się bliżej ścieżek, a wysokie byliny i trawy stanowiły wypełnienie i tło.

 Przygotowanie podłoża powierzchniowo przez przekopanie 

 Powierzchnię wysypać korą mieloną na grubość 3 cm;

 Ilość roślin, rozstawa ich sadzenia jest wskazana w dokumentacji projektowej;

 Po posadzeniu roślin należy ziemię wyrównać a rośliny podlać na głębokość sadzenia.

 Pielęgnacja obejmuje pielenie, podlewanie w okresie suszy, usuwanie wiosenne suchych kęp i kwiatostanów.

W razie zauważenia szkodników, chorób – drzewa i krzewy leczyć lub wymienić wg. ustaleń z Inwestorem.

7.7.10  Informacja dot. Ogólnych zaleceń przy wykonaniu prac związanych z sadzeniem oraz 

pielęgnacją roślinności

Przy wykonywaniu nasadzeń, przesadzeń oraz pielęgnacji roślinności należy stosować się do zaleceń określonych w

załączniku nr 7 (Standardy kształtowania zieleni Warszawy) do Programu ochrony środowiska dla m. st. Warszawy na

lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Oraz programie pielęgnacyjnym stanowiącym część opracowania projektu

wykonawczego. 

8. Prace dodatkowe na terenie skweru

Zakres prac z terenu skweru dotyczących istniejących elementów zagospodarowania oraz elementów koniecznych do

wykonania  w  celu  dobrego  skomunikowania  skweru  z  ul.  Kępną  i  Wrzesińska  –  na  działkach  poza  terenem

opracowania. 

PRACE DODATKOWE
OZN. Nazwa łacińska m2 UWAGI

Naw_3_dod
wykonanie nawierzchni z kostki

betonowej 10x20 na podbudowie,
obrzeże  8cm

10 dodatkowy pas nawierzchni od ul.
Kępnej - obrzeże 8x30x100 1 stronne

Naw_4_dod

Naprawa i wyrównanie chodnika w
strefie wejściowej ul Kępnej, obniżenie

i wyrównanie studzienki
telekomunikacyjnej

komplet ok. 8m2  

Sł_sk

2 słupki dodatkowe – składane –
montowane w strefie chodnika i

wejścia na placyk wejściowy skweru.
Montaż wg. wskazań drogowych.

2

N_traw_kr

Oczyszczenie z wypełnieniem
substratem glebowym i wysiewem

trawy - kraty przerostowej upadkowej
pod urządzeniami workout

1 naturalne drewno - robinia
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PRACE DODATKOWE
OZN. Nazwa łacińska m2 UWAGI

Og_dod montaż ogrodzenia panelowego 180cm mb wygrodzenie strefy "zauka" na szczycie
skarpy

PRAGÓRKA 

 prace naprawcze w strefie Pragórki - KOMPLET

frezowanie rantów, osadzenie
brakujących elementów, naprawa
szałasu wiklinowego, montaż liny

do wspinaczki, oczyszczenie i
uzupełnienie elementów

drewnianych, dosiew trawy na
skarpie

N_żwir_ist
oczyszczenie z pieleniem  i dosypanie

żwiru płukanego w rejon Pragórki
75 Żwir płukany, oczyszczenie terenu,

dosypanie materiału, pielenie

9. Informacja o wpisie obiektu do rejestru zabytków oraz innych formach ochrony

Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty innymi formami ochrony 

konserwatorskiej. 

10. Wpływ eksploatacji górniczej

Obiekt nie znajduje się w terenie objętym eksploatacja górniczą. 

11. Przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Przewidywane prace budowlane polegające na wymianie nawierzchni, montażu małej architektury oraz 

nasadzeniu roślin nie będą miały wpływu na stan środowiska oraz higienę i zdrowie użytkowników. 

12. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar  oddziaływania  obiektu  ogranicza  się  do  działki,  na  której   jest  zlokalizowany.  Żadna  

z sąsiednich działek nie znajduje się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu. 

Informacje dot. Obszaru oddziaływania obiektu została określona w oparciu o następujące przepisy. 

■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi Zmianami);

■ Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca 1999 r.  w sprawie warunków

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  

(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami;
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■ Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  2010  nr  213  poz.  1397)  

z późniejszymi zmianami.

■ Ustawa  z  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  nr  717)  

z późniejszymi zmianami.

Inwestycja  nie  zalicza  się  do przedsięwzięć mogących zawsze oraz  potencjalnie  znacząco oddziaływać  na

środowisko  zgodnie  z  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym:

● nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 59.1

Ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko;

● nie jest wymagane uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym raportu zgodnie z

art.  71.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i  jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

13. Kategoria geotechniczna obiektu

W  związku  z  zakresem  planowanych  robót,  dla  projektowanego  obiektu  przyjmuje  się  kategorie

geotechniczną  I.  Projekt  nie  zakłada  wykonywania  wykopów  powyżej  2  m  głębokości.  Jednocześnie  charakter

inwestycji polegający na przebudowie ścieżek pieszych, nie zakładających ruchu pojazdów, nie wymaga wykonania

odwiertów geotechnicznych określających istniejące warunki gruntowe.

14. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia

Tab. nr 9. Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu:

Rodzaj zagrożenia Miejsce występowania Czas występowania Środki zapobiegawcze
Wymagane  szczególne

kwalifikacje

komunikacyjne, 

wynikające z małej 

powierzchni placu 

budowy oraz jednego 

wjazdu

na terenie całego 

obiektu

podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót

wygrodzenie, oświetlenie, 

oznakowanie placu budowy z 

organizacją miejsc 

przemieszczania się i 

stacjonowania sprzętu, 

składowania materiałów, 

przejść pieszych, wjazdu etc.

w zakresie obsługiwania 

poszczególnych rodzajów 

sprzętu
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porażenie prądem 

elektrycznym

w miejscach

i na trasach istniejących,

projektowanych i 

czasowo użytkowanych 

instalacji elektrycznych

podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót

normatywne zabezpieczenia i 

oznakowania

właściwe uprawnienia 

budowlane do  

prowadzenia robót oraz do

obsługiwania sprzętu; 

przeszkolenie 

pracowników w zakresie 

użytkowania

urazy wskutek 

uszkodzenia innych 

istniejących sieci 

uzbrojenia podziemnego 

(wodociąg, 

telekomunikacja, gaz, 

etc)

w miejscach i na trasach

istniejących i czasowo 

użytkowanych instalacji 

elektrycznych

podczas wykonywania 

pełnego zakresu robót

normatywne zabezpieczenia i 

oznakowania

właściwe uprawnienia 

budowlane do 

prowadzenia robót oraz do

obsługiwania sprzętu; 

przeszkolenie 

pracowników w zakresie 

użytkowania

urazy

powodowane

sprzętem

mechanicznym

wykorzystywanym

do uprawy gleby

oraz zakładania

trawnika.

w miejscach

uprawy gleby i

siewu trawnika.

w trakcie prac

realizacyjnych

związanych z

uprawą gleby i z

zakładaniem

 trawnika.

prowadzenie prac

przez uprawnione i

przeszkolone

osoby. Czytelne

wygrodzenie i

oznakowanie

terenu robót.

uprawnienia w

zakresie obsługi

poszczególnych

 rodzajów

 stosowanego

sprzętu przy

 uprawie gleby i

zakładaniu

 trawnika.

urazy wskutek upadku 

drzew oraz ich organów 

(pnie, konary, gałęzie), 

upadkiem z wysokości 

w miejscach 

występowania oraz w 

otoczeniu drzew 

przeznaczonych do 

przeprowadzenia 

zabiegów 

pielęgnacyjnych lub 

usunięcia

w trakcie wykonywania 

robót przy gospodarce 

istniejącym 

drzewostanem

wygrodzenie i oznakowanie 

miejsc robót;

stosowanie odpowiednich 

zabezpieczeń dla prac 

prowadzonych na 

wysokościach 

kwalifikacje do 

prowadzenia prac 

wchodzących w zakres 

gospodarki drzewostanem 

istniejącym;

uprawnienia do 

wykonywania prac na 

wysokościach 

Tab. nr 10. Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania obiektu, wynikające z jego specyfiki:

Rodzaj zagrożenia Miejsce występowania Środki zapobiegawcze

porażenie prądem instalacje elektryczne
dokładne bieżące przeglądy i 

konserwacje
porażenia w

wyniku

zniszczonych

 elementów

wyposażenia.

w miejscach

posadowienia

elementów

wyposażenia (ławek, koszy, latarni, 

tablic informacyjnych, 

stała dokładna i bieżąca konserwacja

oraz przeglądy stanu

technicznego wszystkich elementów 

wyposażenia. (ławek, koszy, 

wyposażenia boisk). Regularne 
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elementów

wyposażenia placu zabaw i siłowni)

wykonywanie

bieżących napraw.

urazy wskutek upadku drzew oraz 

ich organów (pnie, konary, gałęzie),

w miejscach występowania oraz w 

otoczeniu drzew

stały monitoring starodrzewia oraz 

regularne wykonywanie prac 

pielęgnacyjnych i zabiegów 

pielęgnacyjnych i sanitarnych dla 

istniejącego drzewostanu

Warunki ochrony środowiska

■ Prowadzić segregację odpadów budowlanych i ich właściwe składowanie i późniejsze zagospodarowanie.

■ W przypadku awarii sprzętu mechanicznego np. wycieków olejowych należy je zlikwidować stosując wymianę 

gruntu lub posypanie miejsc skażonych środkami absorbującymi z następnym usunięciem środka i wierzchniej

warstwy gleby jako odpadu niebezpiecznego.

■ Wywózka wszelkich odpadów powinna być odpowiednio udokumentowana.

■ Przewidzieć odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecią tymczasowych wodociągów do 

najbliższych rowów melioracyjnych i przepompowni.

■ Zapewnić ochronę próchniczej warstwy gleby przewidując jej odrębne składowanie i nie mieszanie z 

urobkiem wydobytym z głębszych warstw.

■ Zapewnić wywiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadów lub miejsce uzgodnione i wskazane przez 

Inwestora.

15. Spis rysunków

1. PW-A-01a_00-  Projekt  zagospodarowania terenu  skala 1:500 

2. PW-A-02_00 -  Inwentaryzacja i rozbiórki skala 1:500

3. PW-A-03_00 -  Projekt nawierzchni – 1:200

4. PW-A-04_00 – Projekt elementów DFA – 1:200

5. PW-A-05_00 – Projekt zieleni – 1:200

6. PW-A-06_00 – Projekt placu zabaw – 1:200

7. PW-A-P01_00 – Przekroje typowe nawierzchni

8. PW-A-P02_00 – Sadzenie drzew alejowych – schemat/przekrój

9. PW-A-P03_00 – Skarpa – pochylnia

10. PW-A-P04_00 – Schody terenowe

11. PW-A-D01_00 – Tablica informacyjna  

16. Spis załączników

1. Wyniki badań geotechnicznych 

49



2. Wyniki badań glebowych

3. Karty katalogowe elementów DFA

4. Karty katalogowe urządzeń na plac zabaw
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